
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا  ((؛  من يقرأن القرآن ؟ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم 

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء 

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد اهللا أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وليتم نعمته 

  . عليكم لعلكم تشكرون ))

لنا وما ز  )) اليوم أحل لكم الطيبات ((؛ قال اهللا تعاىل:  ؛ أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم احلمد هللا رب العاملني

وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم  ((؛ أخذنا منها أيش ؟ هل تعرضنا لقوله:  نستخرج الفوائد منها فلنمشي

هل  أن من العلماء من قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حالل سواء ذكى أو مل يذكى ؟ نعم ؛ طيب . ))

ومن فوائد   لعنت ؟ نعم ؛ إذا نذكر الفوائد.تعرضنا لكون اإلماء من أهل الكتاب ال يباح للمسلم ولو خاف ا

 ((؛ دليله ؟ قوله تعاىل:  اآلية الكرمية: أن اإلماء من أهل الكتاب ال يباح للمسلم ولو خاف العنت

 ((؛ ألن اهللا قال:  فإن قال قائل: إذا كل املؤمنات كذلك .والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب )) 

ومن لم يستطع منكم طوال  ((قلنا: نعم لو ال آية النساء وهي قوله تعاىل:  ؟ والمحصنات من المؤمنات ))

لو ال هذا لقلنا بذلك؛ لكن  المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ))أن ينكح 

رمية: من فوائد اآلية الك تكون اجلارية املسلمة حتل للمسلم عند الضرورة على حسب ما سبق يف سورة النساء .

؛ فدل ذلك  واملذكور يف هذه اآلية هي األعمال ومن يكفر باإليمان )) ((أن األعمال داخلة يف اإلميان؛ لقوله: 

،  على أن األعمال من اإلميان ؛ وهذا هو ما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة على أن األعمال داخلة يف اإلميان

طيب من القرآن:   إله إال اهللا ! باالتفاق ؟ ما شرحناها ؟؟ ال ؛ أظن شرحنا هذا وله دليل من الكتاب والسنة

وما كان اهللا  ((قال اهللا تعاىل حني ذكر توجيه الناس إىل املسجد احلرام بعد أن كانوا يتجهون إىل املقدس قال: 

 (لم: ؛ وأما السنة فقال النيب صلى اهللا عليه وس قال املفسرون أي صالتكم إىل بيت املقدس ليضيع إيمانكم ))

وهذا  ( وأدناها إماطة األذى عن الطريق )وهذا قول  اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا )

؛ فدل على أن  ) وهذا انفعال النفسي من أثر القلب وهو من أعمال القلوب ( والحياء شعبة من اإليمانفعل 

باإلميان صارت األعمال عالنية واإلميان يف القلب  ؛ لكن إذا قرنت األعمال األعمال داخلة يف مسمى اإلميان

كفر ذا اإلميان   من فوائد اآلية الكرمية أيضا ذكرنا: أن من .إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ))  ((مثل: 

فقد حبط عمله، أن العمل قد حيبط بعد أن عمله اإلنسان وذكرنا التفسري يف هذا وأن ال حتبط األعمال إال مات 

ومن فوائدها  من فوائد اآلية: إثبات اآلخرة . ؛ وذكرنا يف اآلية إثبات اآلخرة ؟ أضيفوها ؟ اإلنسان على ذلك



فدل على أن وهو في اآلخرة من الخاسرين ))  ((ر ورابح؛ لقوله: أيضا: أن الناس يف اآلخرة ما بني خاس

يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا  ((وجل:  مث قال اهللا عز  اآلخرة فيها رابح وفيها خاسر .

عدة  سبق لنا الكالم عليه يا أيها الذين آمنوا )) ((اخلطاب يف قوله: ))  وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ...

أي إذا أردمت إىل الصالة، وال يشرتط أن  إذا قمتم إلى الصالة )) ((وقوله:  مرات فال حاجة إىل إعادة هنا .

الصالة  إلى الصالة )) ((وقوله:  يقوم اإلنسان على قدميه بل مىت أراد وإن كان قاعدا فإنه يلزمه ما أمر اهللا به .

، أا عبادة معلومة ومل يذكروا   ، هكذا قال العلماء يف تعريفها يمعبادة معلومة مفتتحة بالتكبري خمتتمة بالتسل

؛ فقوله مفتتحة بالتكبري هذا فصل خيرج  ، مفتتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم كيفيتها ألا يعلمها اخلاص والعام

بالتسليم أيضا خترج ما ؛ وخمتتمة  ؛ ألن مجيع العبادات اليت سوى الصالة ما فيها افتتاح بالتكبري ما عدى الصالة

؛  يبتدأ بالتكبري وال خيتم بالتسليم الطواف بالبيت على أن ابتداء الطواف بالتكبري ليس بركن لكنه من املندوبات

؛ وهذا مما يدل على أن األحاديث املروية  لكنه خيرج بقولنا: خمتتمة بالتسليم فإن الطواف ال خيتتم بالتسليم

إمنا هو عن ابن عباس رضي اهللا الة والسالم أن الطواف بالبيت ال يصح مرفوعا مرفوعا إىل الرسول عليه الص

؛ وهلذا كان قول الراجح أن الطواف ال تشرتط له الطهارة ألنه ال يدخل يف  عنهما وهو ال يصح طردا وال عكسا

هو يف احلقيقة  الصالة وال ميكن أن يدخل يف هذه اآلية ألنه ليس بصالة وإذا تبني من احلديث املرفوع الذي

أال يقول قائل:  موقوف إذا تبني أنه ال ينطبق نعم ال يصح طردا وال عكسا تبني أنه ال يشرتط له الطهارة .

قلنا: ال؛ ما ثبت أنه نقل عن معناه اللغوي إىل معىن  الصالة يف اللغة الدعاء ؟ ويكون املراد إىل كنتم إىل الدعاء ؟

؛ وهلذا قال الرسول عليه  حيمل على احلقيقة الشرعية يعين على معىن الشرعشرعي فإنه إذا ورد يف لسان الشرع 

هل نقول املعىن ال يقبل اهللا دعاء  ( ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ )الصالة والسالم: 

لت إىل ؛ ال أحد يقول بذلك مع أن الصالة يف اللغة الدعاء؛ لكن نقول احلقائق اللغوية إذا نق أحدكم ؟ ال

الغسل معروف  فاغسلوا وجوهكم )) (( حقائق شرعية وجب أن حتمل على احلقائق الشرعية يف لسان الشارع .

، أن مير املاء عليه جريا يعين جيري عليه احرتازا من املسح على العضو؛ والوجوه  هو إمرار املاء جريا على العضو

مسي وجها ألنه حتصل به املواجهة وهو وجه أيضا من مجع الوجه وأظن عقيل يعرفه ؟ أي نعم معروف ؟ وإمنا 

؛ وهلذا إذا سر اإلنسان استنار وجهه وإذا  ، فاإلنسان يعرف ما يف قلبه مما يف وجهه وجه آخر أنه وجه القلب

هو فما  غم انقبض وجهه؛ فهو حتصل به املواجهة احلسية وهو وجه للقلب حقيقة ألنه ينبئ عما يف القلب .

؛ فالبياض الذي يكون بني  قلنا ما حتصل به املواجهة وحده العلماء بأنه عرضا من األذن إىل األذنالوجه ؟ يعين 

؛ وهذا الضابط من منحن إىل  ؛ وأما طوال فإنه من منحن اجلبهة إىل أسفل اللحية العرض واألذن يعترب من الوجه



؛ ألنك إذا قلت من منابت شعر الرأس لزم أن تقول املعتاد  اجلبهة أقرب من قول بعضهم: من منابت شعر الرأس

؛ لكن إذا  ليخرج األفرع واألنزع يعين بعض الناس تنزل منابت شعره إىل اجلبهة وبعض الناس ترتفع يف الناصي

جعلنا الضابط هو منحن اجلبهة صار هذا أدق من وجه وأيضا هو املطابق للواقع ألن الذي يواجه الناس عند 

 مسرتسل اللحية هل يكون من الوجه أو ال ؟ هو ما دون املنحن أما ما وراءه فهو مواجه للسماء فوق . اللقاء

؛ وقال بعض  ؛ وعلى هذا فإذا كان لإلنسان حلية طويلة فإنه داخل يف الوجه من أهل العلم من قال إنه من الوجه

؛ ألن لدينا ثالثة أشياء يف جسد  ملنفصلالعلماء إن املسرتسل من اللحية ليس من الوجه وذلك ألنه يف حكم ا

؛ فيقولون مادام ذلك يف حكم  ؛ هذه يف حكم املنفصل اإلنسان يف حكم املنفصل: الشعر والظفر والسن

؛ ولكن الصحيح أنه يدخل يف حد الوجه ألنه حتصل به املواجهة وألنه قد  املنفصل فإنه ال يدخل يف حد الوجه

فإذا قال  على آله وسلم يف حديث إسناده حسن أنه كان خيلل حليته يف الوضوء .روي عن النيب صلى اهللا عليه و 

قائل: هذا فعل والفعل ال يدل على الوجوب ؟ قلنا هو ال يدل على الوجوب يف األصل لكن إذا وقع مبينا 

المرافق  أيديكم إلى ((أيدي مجع يد،  وأيديكم إلى المرافق )) ((وقوله:  ملنطوق صار له حكم ذلك املنطوق.

؛ واملرفق هو مفصل  انتبه ! هنا قيد اليد ألا إىل املرافق فيجب أن تغسل اليد من أطراف األصابع إىل املرفق ))

قال العلماء إىل  )) إلى المرافق ((وقوله:  يرتفق به أي يتكئ عليه . العضد من الذراع ومسي مرفقا ألن اإلنسان

النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه إذا توضأ غسل مرفقيه فتكون  هنا مبعىن مع، وإمنا أولوها إىل مع ألن

يعين أموال  وال تأكلوا أموالهم )) ((، مث استدلوا بأن هلذا نظريا يف القرآن مثل قوله تعاىل:  السنة مبينة للقرآن

منتهى الغاية هنا داخل  أنالذي بني ؛ املهم  ولكن االستشهاد ذا الشاهد فيه نظر )) إلى أموالكم ((اليتامى 

؛ لكن من  املسح هو إمرار اليد على املمسوح امسحوا )) وامسحوا برؤوسكم )) (( ((قال:  هي السنة .

؛ وهلذا زعم بعض العلماء أن يف اآلية قلبا وأن املعىن:  ، امسحوا الرؤوس باملاء املعلوم أن املراد امسحوها باملاء

عىن زائد على املسح وهو ول إن الباء ليست لتعدية الفعل بالباء ولكنها مفيدة مل؛ وحنن نق امسحوا رؤوسكم باملاء

، اإللصاق واالستيعاب وإن كان داللة مسألة اإللصاق واضحة لكن االستيعاب  . واالستيعاب أيضااإللصاق 

على وجوب  تدل وليطوفوا بالبيت العتيق )) ((ألن الباء تدل على االستيعاب وهلذا قلنا إن قوله تعاىل: 

وما  الرأس ما ترأس . ما حد الرأس ؟  برؤوسكم )) ((وقوله:  االستيعاب البيت بالطواف ألن الباء الستيعاب .

؛ وعلى هذا الرقبة ال تدخل يف الرأس ألا  هو العضو املرتأس على البدن كله ؟ هو ما بني املفصل الرأس والرقبة

قلنا الرأس ما ترأس ـ إذا أخرجت منه الوجه بقي ما سوى الوجه ، مث إذا أخرجت من الرأس ـ حنن  عضو مستقل

؛ أوال ألن االشتقاق يدل على  وهل يدخل يف ذلك األذنان ؟ اجلواب نعم يدخل يف ذلك األذنان مما ترأس .



وأرجلكم إلى  ((قال:  ؛ وثانيا أنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه كان ميسح بأذنيه . دخوهلما

 أرجلكم )) ((والثانية:  )) أرجلكم ((قراءتان سبعيتان صحيحتان؛ األوىل:  أرجلكم )) ((يف  الكعبين ))

؟ ألنه إذا  أيديكم )) ((أو على  وجوهكم )) ((؛ فعلى القراءة األوىل تكون معطوفة على قوله:  بالكسر

 ؟ وأما على قراءة اجلر ففيها إشكال؛ أفهمت يا  تعددت املعطوفات فاملعطوف عليه ما يلي العامل وهو األول

؛ أيش ااورة ؟ قالوا ألن قد تتبع الكلمة ما  ، منهم من قال إا جرت على سبيل ااورة عند بعض العلماء

جاورها يف اإلعراب ومثلوا لذلك بقول العرب: هذا جحر ضب خرب؛ أو خرب ؟ خرب، طيب خرب ما 

، هذا  ؛ لكن هذا التعليل عليل لكن قالوا إنه جر على سبيل ااورة ؛ تستطبع نعتا للضب ألن اخلرب هو اجلحر

، إذا عجزوا عن توجيه اإلعراب ذكروا علة قد تكون مستكرهة؛ وهلذا  التعليل عليل إال أنه دأب كثري من النحويني

بوع ؟ خل يقولون إن علل النحويني كجحور الريابيع، تعرف هذه ؟ جحور الريابيع ما تعرفها ؟ ما تعرف الري 

؛ لكن رجليها طويلة ويديها  ؛ الريبوع دويبة أكرب من الفأر والفأر ما حيتاج كلنا يعرف حجاج يأيت لك بواحد

قصرية جدا وهلا ذنب طويل وهي ذات حيل حتفر اجلحر هلا يف الصحراء وجتعل له بابا واحدا ولكنها تستمر يف 

قه إال قشرة رقيقة توقفت من أجل إذا حجرها أحد من فم حفره وحتفر صائدة بأقصاه حىت مل يبق عليها أن ختر 

؛ حنن  ؛ وهلذا تسمى هذه نافق الريبوع؛ أعرفتم ؟ طيب اجلحر خرجت من الباب املغلق إىل حني احلاجة إليه

نقول إن القول بأا مبنية على سبيل ااورة فيه نظر؛ لكن ذهب شيخ اإلسالم رمحه اهللا إىل مذهب جيد، قال: 

ألن للرجل حالني: حال تكون فيها مكشوفة ففرضها الغسل وحاال  أرجلكم )) ((و  أرجلكم )) ((إن اهللا قال: 

ما مها الكعبان ؟ الكعبان عما العظمان  لى الكعبين ))إ ((وجل:  وقوله عز تكون فيها مستورة ففرضها املسح .

وإن   ((قال:  ؛ انتهى الكالم على الوضوء الذي سببه حدث األصغر . الناتئان يف أسفل الساق ومها معروفان

أن املخاطب مجاعة واخلرب بصيغة اإلفراد مل يقل: إن كنتم يف اآلية إشكال من جهة  كنتم جنبا فاطهروا ))

؛ ألن كلمة جنب يف اللغة الفسحة يستوي فيها املفرد واجلماعة  ؟ جوابه سهل جنبا )) ((؛ بل قال:  جنبني مثال

إن كان ورد يف لغة ضعيفة مجعها على جنوبني لكن اللغة املشهورة الفسحة أن كلمة جنب  واالثنني والواحد و

؛ وأحلقت السنة به من جامع  اجلنبفمن هو اجلنب ؟ اجلنب من أنزل منيا فهو  تطلق على الواجد واجلماعة ؛

إذا جلس بين شعبها األربعة ثم جهد فقد وجب الغسل وإن  (؛ لقول النيب عليه الصالة والسالم:  وإن مل ينزل

؛ ومل يبني اهللا جل وعال مل يبني كيف نتطهر  أصلها اتا لكن قلب التاء طاء فاطهروا )) ((وقوله:  . )زل نلم ي

،  ؛ بل قال: اطهروا ، مل يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضوا من أعضائكم عميملكن الصيغة تدل على الت

؛ وذا انتهى الكالم على موجب  وهو شامل لكل البدن وله صفتان كما سيأيت إن شاء اهللا تعاىل يف الفوائد



ذلك أن  ؛ ووجه ؛ موجب احلدث األكرب يف كلمتني وموجب احلدث األصغر يف كلمات متعددة احلدث األكرب

؛  ، البدن كله ؛ وأما يف احلدث األكرب فالعضو واحد وهو البدن األعضاء يف موجب احلدث األصغر متعددة

انتهى الكالم اآلن على الطهارتني  وإن كنتم جنبا فاطهروا )) ((وهلذا ليس فيه ترتيب كما سنذكر إن شاء اهللا . 

وإن كنتم مرضى أو على سفر  ((مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  .الصغرى والكربى باملاء أو بغري املاء ؟ باملاء طيب 

أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا 

من هنا انتقل الكالم إىل الطهارة األخرى وهي الطهارة بالرتاب وأول اآلية  )) بوجوهكم وأيديكم منه ...

؛ واملراد: إن كنتم  كلمة مرضى مجع املريض واملريض هو من اعتلت صحته  إن كنتم مرضى )) (( الطهارة باملاء .

؛ ألن املريض الذي ال  فإذا قال إنسان ملاذا قيدمت واهللا أطلق ؟ قلنا احلكمة تقتضي ذلك . مرضى وتضررمت باملاء

أو على  (( دل عن املاء إىل الرتاب .يتضرر باملاء ورمبا يكون املاء صحة له ينشط به ليس به حاجة إىل أن يع

، كل ما خرج به اإلنسان عن حمل إقامته  ، والسفر كلما خرج به اإلنسان عن حمل إقامته أي يف سفر سفر ))

؛ ولذلك مسي سفرا ألن اإلنسان يسفر وخيرج من القيد أو من احلد الذي هو بلده إىل مكان آخر؛  فهو سفر

أو هنا  أو جاء أحد منكم من الغائط )) (( كلم عليه إن شاء اهللا يف الفوائد .وهل هو حمدود أو غري حمدود سنت

فإذا قال قائل: هل ملا ادعيتم دليل أي إتيان أو  مبعىن الواو أي وجاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء .

لك بكل اسم هو لك ( أسأمبعىن واو ؟ قلنا نعم، ومنه حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه يف دعاء اهلم والغم 

 (أو هنا مبعىن ؟ مبعىن الواو أليش ؟ أليش مبعىن الواو يا أخي ؟  سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك )

؛ وهلذا مسيت به نفسك  نعم ؟ ألن ما أنزله يف كتابه قد مسى به نفسه سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك )

دا من خلقك أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ) وال يستقيم وأو مبعىن واو أي وأنزلته يف كتابك أو علمته أح

من  ((وقوله:  املعىن إال ذا أي جبعل أو مبعىن الواو أي أحد ذكر أو أنثى صغري أو كبري ممن يقوم للصالة .

بط من ، انتبه ! وكانوا أي العرب ينتابون من هذا املكان أي اهلاالغائط هو املكان املطمئن من األرض الغائط ))

؛ فإذا أراد  األرض ينتابون لقضاء احلاجة ليسترتوا به عن الناس ليس يف البيوت كنب وال محامات وال مراحيض

؛ وعلى هذا يكون  اإلنسان أن يقضي حاجته خيرج إل املكان اهلابط يقضي حاجته فيه ليسترت بذلك عن الناس

 انتبه ! وال خيتص هذا مبن قضى حاجته من العذرة ؛ الغائط هنا شامال ملن قضى حاجته من البول أو من العذرة

أو لمستم  ((ويف قراءة:  أو المستم النساء )) (( ، مادمنا فسرنا الغائط هو املكان املنخفض من األرض .

، من الرجل  ، ممن ؟ من الطرفني ، حبيث يكون الفعل واقعا من فعل مبين للمفاعلة المستم )) (( النساء ))

صدق هذا إال باجلماع؛ وهلذا اختلف العلماء رمحهم اهللا هل املراد باملالمسة هنا اجلس باليد أو املراد ؛ وال ي واملرأة



فإن قال قائل: إن فيه قراءة  باجلماع ؟ فقال ابن عباس رضي اهللا عنهما املراد به اجلماع وليس اجلس باليد .

املراد به جس باليد فلماذا ال تقولون إن  واللمس دون املالمسة وهو ظاهر أن لمستم )) أو ((صحيحة سبعية 

وهذا من  المستم )) ((؛ ألن القراءة الثانية تشري إىل أن املراد به اجلماع  قلنا ال نقول به املراد به مس املرأة ؟

، من جهة املعىن لو محلناها على أن املراد بذلك املس باليد لكان اهللا تعاىل ذكر موجبني للطهارة من  جهة اللفظ

مبعىن ملس اليد يكون يف ))  لمستم ((؛ فإذا قلنا إن  نس واحد مع أنه يف طهارة املاء ذكر موجبني من جنسنيج

وقوله:  ؛ وهذا ترجيح من حيث املعىن . ، البد منه ؟ إمهال آخر اآلية ذكر موجبني من جنس واحد وإمهال أيش

 ، كل امرأة جتامع إنه كل امرأة ؟ اجلواب ال، ما نقول كل امرأة ؛ ولكن هل يقال النساء هن اإلناث النساء )) ((

؛ لكن لو فرض أن أحدا سلط على بنت صغرية وجامعها فإنه يدخل  ؛ وأما من ال جتامع فإا ليست حمل شهوة

 فلم تجدوا ماء وإن كنتم مرضى ... )) (( ((هذه معطوفة على قوله:  فلم تجدوا ماء )) ((وقوله:  يف اآلية .

   ؛ واآلن جاء دور األسئلة إن كانت لديكم أسئلة . فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ))

  عن معىن اللمس يف اآلية ؟   السائل :

باليد اللمس باليد ماذا يوجب ؟ إذا فسرنا اللمس باليد ال يوجب إال  لمستم )) ((أي نعم إذا قلنا  الشيخ :

   . الوضوء؛ وأمهل موجب الغسل وهو اجلنابة أيضا ذكر موجب منكم من الغائط )) أو جاء أحد ((؛  الوضوء

  عن سجود التالوة ؟   السائل :

سجود التالوة إن كانت يف الصالة فله حكم سجود الصالة يعين يكرب إذا له عند السجود وعند الرفع  الشيخ :

عند السجود وال عند القعود من السجود وال يسلم وإن كانت خارج الصالة فإن من العلماء من قال ال يكرب ال 

، وهذا ظاهر صنيع ابن قيم رمحه اهللا أما شيخه  ؛ ومن العلماء من قال يكرب للسجود وال يكرب للرفع وال يسلم له

؛ وأنا أميل إىل أنه  ؛ املهم هلا أجر الصالة فريى أنه غري الصالة ويرى أنه جيوز على غري طهارة وإىل غري القبلة

صالة من وجه يعين أنه ال جيوز إلنسان أن يسجد على غري طهارة وأيضا ال يسجد إىل غري قبلة، واحلمد هللا 

  األمر ما هو واجب .

  إذا كان على القول بأنه ليس بصالة ؛  السائل :

   إذا كان صالة البد يكون وراءه . الشيخ :

  

، إذا قلنا عبادة يعين  نا هي عبادة ؟ أنت ظاهري متأخرما ذكرنا بالصالة ؟ ما ذكرناها يا مجاعة ؟ ما قل الشيخ :

، هكذا  ؟ يقولون هي أقوال ، شف املشهور عند العلماء ما هو شهور عند العلماء؛ لكن امل حنن نتعبد اهللا ا



بد هللا و قلنا التع، هي عبادة ؛ ل ؛ حنن نقول ال يقولون: هي أقوال وأفعال معلومة مبتدأها التكبري وخمتتمة بالتسليم

   بعبادة صارت إطالة  .

، اآلية تقول  يعين هذا أو هذا، وليس كذلك ضو املر  رفسأي ألنك إذا قلت أو جاء صارت قسيمة لل الشيخ :

   وجاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء . حد إذا حصل سفرا أو مرضا وحصل

، مث إنه ال يلزم من أصل  إذا كان شابا حتصل به ؛ أماوشعره كبري  به إذا كان اإلنسان عارضه يتصلما  الشيخ : 

؛ أليست مزدلفة تسمى مجعا ؟ مسيت مجعا ألن الناس جيتمعون فيها ؛ لكن مىن  اشتقاق أن يكون مطابقا متاما

   ما جيتمعون ؟

  ؛  بلى   السائل :

   ؟ ما هو بالزم .  طيب عرفة الشيخ :

الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى يا أيها  ((؛  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 

المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 

جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 

يريد اهللا أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم  وأيديكم منه ما

  . تشكرون ))

فلم  ((، قال اهللا تعاىل:  فلم تجدوا ماء فتيمموا )) ((؛ انتهينا إىل قوله تعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

؛  تيمموا أي اقصدوا فتيمموا صعيدا )) ((؛  أي ماء تتطهرون به طهارة صغرى وطهارة كربى تجدوا ماء ))

  ، ومنه قول الشاعر: فالتيمم يف اللغة: القصد

   تيممتها من أدرعات وأهلها      بيثرب أدنى دارها نظر عالي                  

؛ أدىن دارها نظر  ، وأهلها بيثرب أي باملدينة ، من أدرعات وهي بلدة يف الشام فمعىن تيممتها أي قصدا

 (( الصعيد كلما تصاعد على وجه األرض من رمل أو جبل أو أودية أو غري ذلك . صعيدا )) ((وقوله:  .عايل

، والطيب من األعمال ما كان  ؛ فالطيب من احليوان ما حل أكله أي طاهرا ألن طيب كل شيء حبسبه طيبا ))

فامسحوا  (( طاهرا . أي )) طيبا ((؛ فقوله هنا:  يناسبه االطيب مب؛ فكل موضع يفسر  مرضيا عند اهللا عزوجل

؛ واملسح اإلمرار باليد على الوجه؛ واملسح  امسحوا بوجوهكم يعين من هذا الصعيد بوجوهكم وأيديكم منه ))

؛ وعلى هذا فالبد أن يعلق  قيل: إن من للتبعيض منه )) ((وقوله:  . باليد إمرار إحدى اليدين على األخرى

ما يريد  ((وقوله:  قيل: إن من لالبتداء أي مسحا يكون ابتداءه من هذا الصعيد .؛ و  باليد شيء من هذا الرتاب



 ((؛ وقوله:  هنا إرادة شرعية أي ما حيب اهللا عزوجل يريد )) ((ما نافية و اهللا ليجعل عليكم من حرج ))

؛ وميكن أن  رجالالم هنا الزائدة ألن التقدير: ما يريد اهللا أن جيعل عليكم من ح ليجعل عليكم من حرج ))

 نقول إن الالم هنا على أصلها ليست زائدة ونقدر الكالم ما يريد اهللا ليجعل عليكم أي ما يريد اهللا لذلك .

زائدة إعرابا لكنها هلا   من حرج )) ((؛ ومن يف قوله:  أي ليصري عليكم من حرج ليجعل عليكم )) ((وقوله: 

الضيق أي إن اهللا تعاىل مل يرد أن جيعل علينا أي مبا فرض علينا من ؛ واحلرج هو  معىن وهي تأكيد النفي وعمومه

ولكن يريد  ((؛ ونقول يف  الوضوء والغسل والتيمم شيئا يضيق علينا ولكن ـ وهذا استدراك ـ ولكن يريد ليطهركم

هرة وطهارة أي طهارة حسية ظا ليطهركم )) ((وقوله:  . يريد اهللا ليجعل عليكم )) ((كما قلنا يف   ليطهركم ))

؛ أما الوضوء والغسل باملاء فالطهارة فيهما حسية ومعنوية؛ أما احلسية فإا ظاهرة لكون اإلنسان يغسل  معنوية

؛ وأما  ؛ وأما املعنوية فألن يف الوضوء تكفري السيئات وحمو اخلطيئات هذه األعضاء أو يغسل البدن كله فينظفه

، حيث إن اإلنسان يتيمم هذا الصعيد وميسح  كمال التعبد هللا عزوجلالتيمم فإنه طهارة معنوية وذلك ألن فيه  

إذ  يتم نعمته عليكم أي مبا شرعه لكم من العبادات يعين ويريد أيضا ليتم نعمته ))و  ((وقوله:  به وجهه ويديه .

لتكون عبادة له ؛ ولكنه شرعها  لو ال أن شرع اهللا لنا هذه العبادات لكان فعلنا هلا بدعة تبعدنا عن اهللا عزوجل

؛ ألن  لعل هنا أليش ؟ للتعليل وليس للرتجي لعلكم )) ((وجل .  نتقرب ا إىل اهللا ونتذلل ا عند اهللا عز

؛ فتكون هنا للتعليل وهي   ألن كل شيء سهل عليه ، واهللا عزوجل ال يتأتى حبقه ذلك الرجاء طلب ما فيه عسر

؛ والشكر يكون يف القلب  أي تشكرون اهللا عزوجل على نعمه لعلكم تشكرون )) (( كثريا يف القرآن ذا .

  ويكون يف اللسان ويكون يف اجلوارح


